Deklaracja uczestnictwa w zajęciach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku
ROK 2020/2021

1. Nazwisko: .............................................................................................................................
2. Imię: ......................................................................................................................
3. Data urodzenia: ………………………………............................................................................
4. Adres zamieszkania: kod ......................... miejscowość .................................................................
ulica ................................................................... nr domu .....................nr mieszkania.....................
5. Telefon kontaktowy:…………………..................................................................................................

Akceptuję zapisy Regulaminu Uniwersytetu III Wieku działającego przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Brzesku.
……………………
Miejscowość i data

………………………..
Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art.
13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) przez upoważnionych pracowników MOK w Brzesku celem uczestnictwa
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jednocześnie zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Plac
Targowy 10,32 -800 Brzesko tel. 14 6849660
2) Miejski Ośrodek Kultury wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Małgorzata
Kucia, z którą można skontaktować się poprzez e-mail ido@mok.brzesko.pl, w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych uczestników.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu
Miejskiego Ośrodka Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a, b, c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przy zapisach na rok akademicki, w celu sporządzenia listy słuchaczy, zapisu na zajęcia

i wydarzenia, będziemy zbierać od Pani/Pana następujące dane osobowe, tj. imię i nazwisko,
datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
Pani/ Pana dobrowolna zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, tj. nr telefonu
w celu otrzymywania zaproszeń i realizacji zapisów na wydarzenia oraz utrzymania
komunikacji z Panią/Panem.
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz
aktów wykonawczych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do
przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pana, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych
osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest
obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
……………………………………
czytelny podpis
Zgoda na udostępnianie wizerunku
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas zajęć UTW poprzez zwielokrotnianie,
utrwalanie, kopiowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach
masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie
www.mok.brzesko.pl, Facebook i innych witrynach powiązanych z MOK w Brzesku.
..………………………………..
czytelny podpis
Podstawa prawna:
1. Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO)
2.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019
poz. 1231)

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
1. Zapoznałam/łem się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MOK
W BRZESKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19” i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
2. Oświadczam:
• nie stwierdzono, że jestem zarażona/y wirusem SARS-CoV-2
• nie występują u mnie objawy wskazujące na obecność wirusa SARS-CoV-2
• nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
• zostałam/em poinformowana/y o przyjętych procedurach bezpieczeństwa na terenie MOK,
zapoznałam/em się z nimi i zobowiązuje się do ich stosowania
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Kultury moich danych osobowych
wymienionych powyżej w celu wykonania obowiązku przewidzianego w wytycznych dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu
z Głównym Inspektorem Sanitarnym; zostałam/em poinformowana/y przez Administratora
Danych o zasadach przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury w
Brzesku.
3.Zostałam poinformowany/a o tym, że :
a)Mimo wprowadzonych w MOK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w MOK (nie tylko na jego terenie)
personel/uczestnik

zajęć

–

zdaje

sobie

sprawę,

iż

zarówno

moja

rodzina,

jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę.
4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
5.Nie jestem,/jestem uczulona/y na środki dezynfekujące.

Brzesko, dnia …………

…………………………………….
podpis uczestnika

Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników, osób współpracujących z MOK w Brzesku, kontrahentów MOK oraz osób
uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez MOK – stosownie do wytycznych Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający – Miejski Ośrodek
Kultury w Brzesku, plac Targowy 10, 32-800 Brzesko
Inspektor Ochrony Danych – kontakt: e-mail: ido@mok.brzesko.pl, poczta tradycyjna: plac Targowy 10,
32-800 Brzesko
Administrator przetwarza dane osobowe tylko w następujących celach i podstawach prawnych:
a) w przypadku danych zwykłych:
• art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
b) w przypadku danych szczególnej kategorii :
• art. 9 ust. 2 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub
prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
• art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. gdy przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na istotny interes
publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego.
c) Powyższe podstawy prawne uprawniają Administratora Danych do:
• przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących
w szczególności informacji na temat obowiązkowi poddania się kwarantannie, informacji o stanie zdrowia
uczestników wydarzeń,
• uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych
w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19
• udostępniania danych osobowych uprawnionym organom i instytucjom.
d) Cel przetwarzania: • Zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, • ochrona zdrowia i życia
osób, których dane dotyczą, • zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń, pracownikom,
współpracownikom Administratora Danych
4. Okres przetwarzania danych Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie przed okres 2 tygodni lub
w prawnie uzasadnionych przypadkach do czasu:
• ustania celu przetwarzania,
• wykonania obowiązków nałożonych na Administratora wynikających z przepisów prawa
5. Odbiorcy danych:
• Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym służbom porządkowym, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej GIS.
• Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej.
6. Prawa osób których dane dotyczą Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do treści danych,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, • prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia skargi do PUODO ( adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawne.
7. Podanie danych Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może spowodować brak
możliwości udziału w wydarzeniu organizowanym przez MOK w Brzesku.

